
يقول الله رحمه مالك اتبن أن والجواب جائزا ليس تبالنكرة والتبتداء نكرة
زيد كعند تفد مالم          تبالنكرة التبتداء يجوز ول"                 

" نمرة
" المسثثوغ نمييرة زيييد " عند ولثثد يثثا المثثثال هذا مثل معنا التي الية 

نن(( و المبتدأ تأخير هنا تبالنكرة للتبتداء نن مم منني مم ؤؤ مم ؤل لل ا نجا مقوا مر ند )) نصيي
اا الية في أن كما المبتدأ تأخير المسوغ اا أيض هثثذه وصف وهو آخر مسوغ

) في) (( من) و) المؤمننين (( من يخصصها النكرة وصف لن النكرة
واختلثثف تببعثثض تقثثدر لنهثثا ) للتبعيثثض) المييؤمننين (( ميين:  قثثوله

العوامل تبحسب وهي اسم إنها تبعضهم فقال التبعيضية من في النحويون
تبعثثدها مثثا إلثثى العمل وينتقل حرف لنها العامل عمل عليها يظهر ل لكن

عليثثه الثثذي هثثو وهذا التبعيض معناها ولكن جر حرف إنها قال من ومنهم
لل (( النحو أهل أكثر نجا مقوا مر ند مدوا نما نص نه نه نعا لل مه ال ؤني نل معنى ) إيش) نع

تبالوعثثد لي وفى يعني تبالوعد صدق تقول كما تبه قاموا ) أي) (( صدقوا
وسلم عليه الله صلى النبي مع الثبات من عليه الله عاهدوا تبما وفوا فهم
كثير نعم وعلي وعثمان وعمر أتبو تبكر وغيره مصعب تبن عمير ؟ من مثل
ؤم(( :  وجل عز الله يقول هذا من مه ؤن مم ؤن نف نض ى نم مه نق نبيي ؤح أو )) مييات نن

ؤم((  الله سبنيل في قتل مه ؤن مم ؤن نو مر نم مظ نت ؤن نمييا(( )) ذلك ني نو ملوا   لد نتبيي
لل مدي ؤب اللثثه قسثثم " قد المنافقنين حال تبخل ف وهم العهد  في)) نت
: قسم  قسمين إلى عليه الله عاهدوا ما إلى صدقوا الذين الرجال هؤلء
عبثثد تبثثن كحمثثزة اللثثه سثثبيل فثثي وقتثثل حيثثاته قضثثى يعنثثي نحبه قضى

اا قتثثل فإنه عنه الله رضي المطلب تبقيثثة وكثثذلك اللثثه سثثبيل فثثي شثثهيد
اللثثه سثثبيل فثثي القتال ينتظر ؟ ينتظر إيش ينتظر من ومنهم أحد شهداء
ولكثثن يستشثثهدوا أن ينتظرون فهم عليه الله عاهدوا ما صدقوا قد لنهم

خالثثد إن يقثثال ولهثثذا يحصل ل وقد يحصل قد ؟ ل أو لهم ذلك يحصل هل
اا يقتثثل لم أنه مرضه حال في تأسف عنه الله رضي تبن الوليد فثثي شثثهيد

أنا وها خاضها إل معركة ترك ما أنه يندم يعني"  وقال الله سبيل
أن يريثثدون " لنهثثم الحمييار يمييوت كمييا فراشييي عليي ى أمييوت

نما((:  قال الله سبيل في يستشهدوا نو ملوا   لد لل نتب مدي ؤبي المعطثثوف  هثثا)) نت
ال تبدلوا ما رجال ومنهم ) يعني) علنيه عاهدوا ما (( صدقوا على تبثثدي
يشثثمل العهثثد فثثي " والتبثثديل العهد في"  المؤلف يقول ؟ تبدلوا إيش

نقضثثه يشثثمل يعنثثي شثثروطه مثثن تبشثثيء الخلل ويشمل تبالكلية نقضه
تبثثالله أعوذ قال شروطه من تبشيء الخلل أو إليه اللتفات وعدم تبالكلية
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لل المييؤمننين من(( :  وجثثل عثثز اللثثه قال الرجيم الشيطان من نجييا مر
مقوا ند مدوا نما نص نه نه نعا لل مه ال ؤنييي نل مقثثدم ) خثثبر) المييؤمننين (( ميين) ) نع

(() ) (( رجاللث صفة ) الجملة) (( صدقواو مؤخر ) مبتدأ) (( رجال
مقوا ند مدوا نما نص نه نه نعا لل مه ال ؤنييي نل ددقوا أنهثثم  أي)) نع تبأفعثثالهم أقثثوالهم صثث
: قثثوله معنثثى أن واعلثثم تبه ووفوا تبه قاموا عليه الله عاهدوا الذي فالعهد
رجثثال المثثؤمنين مثثن معناهثثا ) أن) صيدقوا رجال المؤمننين (( من
رجثثال المثثؤمنين مثثن المعنثثى وليس الله عاهدوا ما فصدقوا الله عاهدوا
ه يتشبث حتى يصدق لم من ومنهم صدقوا قثال أو الصثحاتبة سثب مثن تب

اللثثه عاهثثدوا رجثثال المثثؤمنين مثثن المعنى تبل صادقين كلهم ليسوا إنهم
سثثبحانه اللثثه يعاهد لم من المؤمنين من تبل عليه الله عاهدوا ما فصدقوا
ممثثن  أمثثر مثثا حيثثث رتبثثه طاعثثة علثثى مستمر هو تبل شيء على وتعالى

يشثثهد لثثم أنس تبثثن النضثثر فإن عنه الله رضي أنس تبن النضر الله عاهد
رسييول يا"  قثثال تبثثدر مثثن وسثثلم عليه الله صلى النبي رجع فلما ا تبدرا
اللييه أتبقاني لئن والله المشركنين فنيها قاتلتك غزوة أول هذه

اللثثه رضثثي قاتثثل أحد غزوة صارت " فلما أصنع ما الله لنيرين تعال ى
سثثيف ضثثرتبة أو رمثثح طعنة تبين ما وثمانين تبضع فيه فكان قتل حتى عنه

مييا اللييه لنيرين"  فقثثوله اليثثة معنثثى هو هذا عليه الله عاهد ما فصدق
ؤم ((:  قال نفسه على تبه التزم التزام لنه عهد " هذا أصنع مه ؤن مم ؤن نف نميي
نض ى مه نق نب ؤح قضثثى مثثن وجثثل عز الله عاهدوا الذين هؤلء فمن ) يعني) نن

مثثات أي أجلثثه ) أي) نحبه قض ى (( من وقيل والتزامه عهده أي نحبه
ؤم((   وقتل مه ؤن مم ؤن نو مر نم مظ نت ؤن اا والقتل الموت ينتظر ) يعني) ني فثثي شثثهيد

نن:  قثثال وجثثل عثثز اللثثه سثثبيل مم نن ((  منني مم ؤؤ مميي ؤل لل ا نجييا مقوا مر ند نمييا نصيي
مدوا نه نه نعا لل مه ال ؤني نل (( وسثثلم عليثثه اللثثه صثثلى النبي مع الثبات  على)) نع
ؤم مه ؤن مم ؤن نف نض ى نم مه نق نب ؤح ؤم((  اللثثه سثثبيل فثثي قتثثل أو ) مات) نن مه ؤن مم نو

ؤن مر نم مظ نت ؤن نما((   ) ذلك) ني ملوا نو لد لل نتب مدي ؤب تبثثديل منهم حصل ما  يعني)) نت
يكثثون ) والتبثثديل) تبييدلوا (( ما قال ولهذا تبالتغيير ول تبالكلية تبالنقض ل

نمييا((  قال ولهذا تبالزيادة أو تبالنقص تبالتغيير ويكون كلية تبالترك ملوا نو لد نتبيي
لل مدي ؤب حثثال " لنثثه المنييافقنين حييال تبخل ف وهم"  المؤلف  قال)) نت

: تعثثالى اللثثه قثثال يوفثثون ول اللثثه يعاهثثدون العكثثس علثثى المنثثافقين
ؤم مه ؤن مم نو ؤن ((  ند نم نه نه نعا لل ؤن ال مئ ننا نل نتا ؤن آ مه مم مل ؤض لن نف نق لد لص نن لن نل نن مكييو نن نل نو

نن نن مم محني مل لصا لما*  ال نل نف ؤم   مه نتا ؤن آ مه مم مل ؤض ملوا نف مخ مه نتب للييوا متبيي نو نت ؤم نو مهيي نو
نن مضو مر ؤع ؤم* مم مه نب نق ؤع نأ نف لقا   نفا ؤم مفي من مه متب ملو نل ى مق مم مإ ؤو مه ني نن ؤو نقيي ؤل نمييا ني متب
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مفوا نل ؤخ نه نأ لليي مه نمييا ال مدو نعيي نمييا نو متب منوا نو نن نكييا متبو مذ ؤكيي أمثثا]77: تبثثة)[التو) ني
. عليه الله عاهد تبما يفي فإنه المؤمن

ني:  وجثثل عثثز اللثثه قال  مز ؤج نني مل مه ((  لليي نن ال مقني مد لصييا ؤم ال مه مق ؤد مصيي (() ) متب
ني مز ؤج نني وعلثثى الوفثثاء علثثى ذلك يقع المر أن يعني للتعليل هذه ) اللم) مل
المنثثافقين مثثن النقثثض وعلثثى المثثؤمنين من ؟ ممن الوفاء على النقض

ني هذا وقع مز ؤج نني مل مه ((  لل نن ال مقني مد لصا ؤم ال مه مق ؤد مص نب متب ذذ نعيي مي نن نو مقني مف ننييا مم ؤل ا
يختلفثثوا ولولم الجزاء في اختلفوا ما العمال في الناس اختلف ) ولول)

نول ((:  تعالى الله قال ولهذا فائدة والنار الجنة لخلق كان ما الجزاء في
نن ملو نزا نن ني مفني مل نت ؤخ لل*  مم مإ ؤن   نم نميي محيي نك نر بتبيي نك نر مل نذ مليي ؤم نو مهيي نق نل ؤت نخ لميي نت نو

مة نم مل نك نك ذتب لن نر نل ؤم نم ننل لنيي نه نن نج مة مميي لنيي مج ؤل مس ا لنييا نن نوال معنييي نم ؤج : )[هثثود) نأ
النثثار وخلثثق سثثكانها لهثثا وخلثثق الجنثثة خلثثق حكيثثم وجل عز فالله]119

يقومثثون أعمثثال لهثثم يكون أن تبد ل وهذه هذه وسكان سكانها لها وخلق
ني:  وقثثوله أهلهثثا مثثن يكونثثوا أن يسثثتحقوا حثثتى تبهثثا مز ؤجيي نني مل مه ((  لليي ال

نن مقني مد لصا ؤم ال مه مق ؤد مص الجثثزاء لن للعثثوض وليسثثت للسببية هنا ) الباء) متب
المسثثبب قثثرن تبثثاب مثثن ولكنثثه المعاوضثثة تبثثاب من ليس العمال على

تبعمله الجنة أحد يدخل ( لن وسلم عليه الله صلى النبي لقول تبسببه
يعاوضثثنا أن أراد وجثثل عثثز اللثثه أن فلثثو وإل أسباب الصالحة  فالعمال)

مثن واحثدة تبنعمثة قاتبلنثا لو لكان المعاوضة تبمعنى معاوضة أعمالنا على
العمثثال إن ولكن أعمالنا كل قاتبلتها وما أعمالنا كل قاتبلت ما علينا نعمه
ؤم(( :  قوله هو سبب مه مق ؤد مص علثثى فسيكون تبالصدق الجزاء كان ) إذا) متب

جزاؤهثثم يكثثون عليثثه اللثثه عاهثثدوا ما صدقوا فالذين الصدق ذلك حسب
وأشثثد وجثثل عثثز للثثه أطثثوع كثثانوا فإذا تبه قاموا ما تبحسب صدقهم على

اا ال وأكثر لوامره تنفيذ  تبالعكس والعكس أكثر جزاؤهم صار لطاعته فع
نب((   ذذ نع مي نن نو مقني مف ننا مم ؤل ؤن ا نء مإ أظهثثر الثثذي هثثو ؟ مثثن ) المنثثافق) نشا

يجعلها الذي اليرتبوع نافقاء وهي النافقاء من مأخوذ الكفر وأتبطن اليمان
نب((  النافقثثاء هثثذه مثثن خرج تباتبه من أحد أتاه إذا حتى جحره في ذذ نع مي نو

نن مقني مف ننا مم ؤل ؤن ا نء مإ قوله في المؤلف أشار نفاقهم على يميتهم ) تبأن) نشا
هنثثا تبالمشثثيئة المعلثثق المنافقين تعذيب أن إلى نفاقهم على يميتهم تبأن

علثى مثاتوا وقثد يعثثذتبهم لثم شثثاء وإن عثثذتبهم شثاء إن أنه المعنى ليس
الثثدرك فثي أنهثم تعثالى اللثه أخثثبر فقثثد النفثثاق علثى ماتوا إذا ل النفاق

) تبأن) شاء (( إن:  قوله فيكون المشيئة تحت وليسوا النار من السفل
علمنثثا المثثوت إلثثى نفثثاقهم على تبقوا فإن يموتوا حتى نفاقهم على يبقوا
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اهتثثدوا قثثد المنثثافقين فثثإن اللثثه هثثداهم إن أمثثا تعذيبهم شاء قد الله أن
ؤو(( :  قال فلهذا نب نأ متو ؤم ني مه ؤني نل كمثثن والصثثواب للتوتبثثة يوفقهم ) تبأن) نع

اا علينا مر لن:  تعثثالى قثثوله في نص وهي توتبته تصح المنافق أن كثير مإ  ))
نن مقني مف ننا مم ؤل مك مفي ا ؤر لد مل ال نف ؤس نل نن ا مر مم لنا ؤن ال نل ند نو مج ؤم نت مه لرا نل مصييني * نن

لل نن مإ مذي لل متبوا ا محوا نتا نل ؤص نأ مموا نو نص نت ؤع مه نوا لل مصييوا متبييال نل ؤخ نأ ؤم نو مهيي نن مه مدي لليي مل
نك مئ نل ؤو مأ نع نف نن نم منني مم ؤؤ مم ؤل ؤو(( :  فقوله]146: )[النساء) ا نب نأ متو ؤم ني مهيي ؤني نل نع

  يعذتبون ل وحينئذ فيتوتبوا تبالتوتبة عليهم يمن أن ) في)
لن((  نه مإ لل نن ال لرا نكا مفو لما نغ محني لا )) نر على فاعل اسم ) هذه) (( غفور

ذو أو مشثثبهه صثثفة تكثثون أن فيجثثوز المغفثثرة كثير يعني المبالغة صيغة
على يدل الفاعل اسم لن الفاعل اسم من تبلغأ المشبهة فالصفة مغفرة
هثثي مثثن اتصثثاف علثثى أي الوصثثف علثثى تثثدل المشثثبهة والصفة الفعل
اا تبها وصفه لا:  وقوله دائم لن النظر من شيء فيه تاب ) لمن) (( غفور

كفاعثثل المشثثيئة تحثثت هثثو ممثثن يتثثب لثثم لمثثن حثثتى يغفثثر تعثثالى الله
لثثه أسثثلم لكثثان إطلقها على أتبقاها الله رحمه المؤلف أن ولو المعاصي

اا فنقول اا تبها متصف مغفرة ذو أو المغفرة كثير أي غفور أقرب وهذا دائم
لن ((:  تعثثالى قثثوله عليه ويدل الدائم الوصف على يدل لنه قلت كما مإ نو

نك لتبيي مذو نر ةة نليي نر مفيي ؤغ مس نم لنييا نليي ى ملل ؤم نع مهيي مم ؤل : وقثثوله]6: )[الرعثثد) مظ
لا ن أي تبثه يقول ) تبه) (( رحنيم اب تبمثن رحيثم أنثه والصثواب تثاب تبم ت

والكثثافر المثثؤمن تشثثمل العثثام تبالمعنى وجل عز الله رحمة وأن وتبغيره
العثثام المعنثثى فثثي هذا الله رحمة في داخل فإنه أحد وكل والفاجر والبر

. تبالمؤمنين تختص الرحمة فإن الخاص المعنى في أما
لد:  وجل عز الله قال  نر نو مه ((  لل نن ال مذي لل مروا ا نف ؤم نك مه مظ ؤني نغ ؤم متب ملوا نليي ننييا ني

لرا ؤني (( الذين خائبين أدتبارهم على أرجعهم أي ردهم]25: [الحزاب))  نخ
)) (( تبغنيظهم:  وقثثوله وغيرهثثم قريثثش من الحزاب ) يعني) كفروا

نصب موضع في والمجرور فالجار تبالغيظ متلبسين أي للملتبسة هنا الباء
أنهثثم اغتيثثاظهم ووجه الغيظ غاية مغتاظين رجعوا أنهم يعني الحال على

يريثثدون الثثوقت ذلك في نظير له يشهد لم الذي الكثير الجمع تبهذا جاءوا
الذي ما ذلك ومع وسلم عليه الله صلى النبي على القضاء يريدون ؟ ماذا

أن المثثر وآخثثر والبلء والجثثوع والعنثثت التعثثب لهثثم حصثثل ؟ لهم حصل
يمل سثثوف النسثثان علثثى يؤثر سوف هذا مثل أن ولشك هارتبين رجعوا

اا قلبه اا وحسرة غيظ وأتبثثدأ لهثثم جمعثثه الثثذي الجيش تبهذا يأتي كيف وندم
لد:  قثثال ولهثثذا معركثثة يكثثون ول ينقلثثب أن المثثر وآخر وأعاد فيه نر نو  ))

4



مه لل نن ال مذي لل مروا ا نف ؤم نك مه مظ ؤني نغ ؤم متب ملوا نل ننا لرا ني ؤني اا) نخ أمثثر من ل ؟ من ) خير
اا ينثثالوا لمثثن فإنهم الخرة أمر أما الخرة أمر من ول الدنيا لقتثثالهم خيثثر
اا هم يرونه فالذي الدنيا أمر وأما حال كل على للنبي هم خيثر فهثل لنفس
اا نالوا ما فهم ل ؟ نالوه ما حتى الحمد ولله الدنيا في ول الدين في ل خير

اا يظنونه عليثثه والقضاء وسلم عليه الله صلى الله رسول هزيمة من خير
لا ينييالوا (( لم  ذلثثك لهثثم حصثثل مثثا أصثثحاتبه وعلثثى : ) وقثثوله) خنييير

لا مثا يعنثي العمثوم وتفيد ؟لم شيء اي النفي سياق في ) نكرة) (( خنير
ال ل خير أي نالوا اا ول قلي اللثثه وأضثثاف وجل عز الله نعمة من وهذه كثير
لد نفسه إلى الرد نر نو مه ((  لل نن ال مذي لل مروا ا نف تبحثثول ليس رجوعهم ) لن) نك

ولكنثثه تبقوتهم ول أصحاتبه تبحول ول تبقوته ول وسلم عليه الله صلى النبي
  وقوته تعالى الله تبحول
نف ى(( قال"  ولهذا نك مه نو لل نن ال منني مم ؤؤ مم ؤل نل ا نتا مق ؤل : المؤلثثف يقول ) نعم) ا

لا ينالوا (( لم نف ى((  المؤمنين من الظفر من ) مرادهم) خنير نك مه نو لل ال
نن منني مم ؤؤ مم ؤل نل ا نتا مق ؤل نف ى((  لله ) الحمد) ا نك مه نو لل نن ال منني مم ؤؤ مميي ؤل نل ا نتييا مق ؤل ا

مثثن حصثثل ما وأما يقاتلوا فلم القتال من المؤمنين أراح الله أن ) يعني)
يعثثد ل فهذا المشركين تبعض مع الصحاتبة لبعض حصلت التي المناوشات

ال (( قتثثال فيثثه يحصثثل لثثم فثثإنه جمعاء كلهم الجيش على الكلم لن قتا
نف ى نك مه نو لل نن ال منني مم ؤؤ مميي ؤل نل ا نتييا مق ؤل الكفيثثل وهثثو الحسثثب نعثثم ) وهثثو) ا
سبق " الريح والملكئكة تبالريح)) قال"  الله وكان((  وتعالى سبحانه

كفثثأت وأنهثثا شثثديدة تبثثاردة الشثثرقية الريثثح عليهثثم أرسل تعالى الله أن
الشديد البر مع الرياح تحملها تبالحجارة ورمتهم خيامهم وزلزلت قدورهم

أمثثا ، الريثثح فهثثذه نعثثم النجثثا النجثثا ويقولثثون تبالنثثار يصطلون كانوا حتى
قلثثوتبهم فثثي تلقثثي تبثثأن عليهثثم الملئكثثة سثثلط تعثثالى الله فإن الملئكة
مثن وهثذا المكثثان مثن ينصرفوا حتى وتحوشهم والخوف والفزع الرعب

 وسلم عليه الله صلى للرسول وجل عز الله نصر
نف ى(( "  نك مه نو لل نن ال منني مم ؤؤ مم ؤل نل ا نتا مق ؤل نن ا نكا مه نو لل ييا ال مو إيجاد عل ى) ) نق
لزا(( يريده ما مزي نع لا))   نن" (( أمييره عليي ى  غالب نكييا مه نو لليي ييييا ال مو )) نق

أعلثثى وهثثي ضثثعف تبثثدون يريثثد ما فعل من القوي تبها يتمكن صفة القوة
عجثثز تبثثدون يريثثد مثثا فعل من القادر يتمكن صفة القدرة لن القدرة من

نثثوع مع لكن حملها فأحدهما صخرة حمل رجلين إلى وانظر أعلى فالقوة
شيء وكأنها حملها والخر تبقوي ليس ولكن قادر هذا فنقول المشقة من

تبثثل لها مقياس ول لها منتهى ل وجل عز الله وقوة قوي هذا نقول تبسيط
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عثثز الله قال قوة منا أشد من عاد قالت لما النسان يتصوره ما فوق هي
ؤم ((:  وجل نل نو ؤوا نأ نر لن ني نه نأ لل مذي ال لل ؤم ا مهيي نق نل نو نخ بد مهيي نشيي ؤم نأ مهيي ؤن لة مم لو مقيي

منوا نكا ننا نو مت نيا نن متبيآ مدو نح ؤج ننا* ني ؤل نس ؤر أ
ن نف ؤم   مه ؤني نل لحا نع لرا مري نص ؤر ةم مفي نص ليا نأ

ةت نسييا مح ؤم نن مه نق مذي منيي نب مل نذا مي نعيي ؤز مخيي ؤل مة مفييي ا ننيييا نح ؤل ننيا ا ؤن بد مب اليي نذا نعيي نل نو
مة نر مخيي نز ى ال ؤخيي ؤم نأ مهيي نن ل نو مرو نصيي ؤن :15)[فصثثلت) مي قثثوله وأمثثا]16 

لزا(( مزي نع لا  يقول))   تعثثالى اللثثه أسماء من " العزيز أمره عل ى " غالب
المتنثثاع عزيز أما المتناع وعزيز القهر وعزيز القدر عزيز معاني ثلثة له

صثثفاته جميثثع في نقص أو سوء وتعالى سبحانه يناله أن يمتنع أنه فمعناه
ال رفيثثع عظيثثم قثثدر ذو أنثثه فمعنثثاه القثثدر عزة وأما أفعاله وجميع مثثا مث
القهثثر عثثزة وأمثثا الثثدنايا عثثن وترفع عزة له لن النفس عزيز فلن تقول
الجاهليثثة فثثي حثثتى شيء كل على غالب أنه فمعناها الغلبة تبمعنى فتأتي
الشاعر يقول

" الغالب لنيس المغلوب والشرم    الطالب والله المفر أين" 
شثثيء ل شثثيء كل على غالب وهو أمره على الغالب هو وجل عز فالله 

وعثزة قهثر وعثزة قدر عزة معاني ثلثة له العزيز فصار غلبته أمام يكون
. وجل عز لله ثاتبتة وكلها المتناع

نل:  قال  نز ؤن نأ نو نن ((  مذي لل ؤم ا مه مرو نه ؤن نظا مل مم ؤه مب نأ نتا مك ؤل قريظثثة ) أي) ا
قريظة؟ تبنو وإل عندكم كذا

...الطالب:
ؤن(( الشيخ:  مم ؤم   مه مصييني ننيا مييا وهييو صنيصيية جمييع )) حصييونهم نص

ن ف(("  تبه يتحصن نذ نق نو مم مفي   مه متب ملو نب مق ؤع بر نل )) ال نز ؤنيي نأ نو نن ((  مذي لليي ا
ؤم مه مرو نه ؤن نظا مل مم ؤه مب نأ نتا مك ؤل ؤن ا ؤم مم مه مصني ننيا ) الضمير) (( أنزل)  ) نص

نن(( :  وقوله الله على ؟ من على يعود مذي لل ؤم ا مه مرو نه أعانوهم ) أي) نظا
أي تظثثاهر ، كثثذا على وتظاهر المساعدة تبمعنى والمظاهرة وساعدوهم

ؤن ((:  تعالى الله قال عليه وتساند تساعد مإ نرا نو نه نظا مه نت ؤني نل لن نع مإ نه نف لليي ال
نو مه مه ؤول ؤل:  تعالى وقال]4: )[التحريم) نم مق من ((   مئ مت نل نع نم نت ؤج مس ا ملن ا

بن مج ؤل نل ى نوا ؤن نع متوا نأ ؤأ مل ني ؤث مم نذا متب من نه ؤرآ مق ؤل نن ل ا متو ؤأ مه ني مل ؤث مم ؤو متب نل نن نو نكييا

ؤم مه مض ؤع ةض نتب ؤع نب لرا مل مهني اا يعني]88: )[السراء) نظ : وقثثوله ومعينثثا مساعد
ؤم((  مه مرو نه ((:  وقثثوله الكتثثاب أهثثل من وساعدوهم أعانوهم ) أي) نظا
ؤن مل مم ؤه مب نأ نتا مك ؤل المثثراد لكثثن والنصثثارى اليهود الكتاب تبأهل ) المراد) ا
قريظة تبني أن وسبق قريظة تبنو وهم اليهود من طائفة الية في هن تبهم

اللثثه صثثلى النثثبي قثثدم اليهثثود مثثن قبائل ثل ث قينقاع وتبني النضير وتبني
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اا وتبينثثه تبينثثه فثثأجرى فيها ساكنون وهم المدينة وسلم عليه ولكنهثثم عهثثد
العهثثد نقضثثوا قريظة تبني إن ثم قريظة تبنو إل يبق ولم العهد ذلك نقضوا

ولمثثا وسثثلم عليه الله صلى الله رسول على الحزاب ؟ من تبمساعدتهم
جثثاءه واغتسثثل تبيته ودخل الحزاب من وسلم عليه الله صلى النبي رجع

فثثإنهم قريظثثة تبنثثي إلثثى ) يشثثير هيؤلء إليي ى ( اخرج له وقال جبريل
تبثثالخروج أمرهثثم أصثثحاتبه والسثثلم الصلة عليه النبي فأمر العهد نقضوا
تثثوانى  مثثا) قريظيية تبنييي فييي إل العصيير أحد يصلنين ( ل:  وقال

والضثثعف التعثثب مثن فيثثه مثا مثثع تثأخروا ول عنهثثم اللثثه رضي الصحاتبة
اا عشرين نحو لمدة قريظة تبني فحاصروا فخرجوا علثثى نزلثثوا حثثتى يومثث

نل : هنثثثا وجل عز الله يقول ، عنه الله رضي سعد تبن معاذ حكم نز ؤن نأ نو  ))
نن مذي لل ؤم ا مه مرو نه ؤن نظييا مل مميي ؤهيي مب نأ نتييا مك ؤل ؤن ا ؤم مميي مه مصييني ننيا ؤن(( ) ) نص مميي

ؤم مه مصني ننيا صياصيهم من هؤلء أنزل يعني تبأنزل متعلق ومجرور ) جار) نص
((فثثث فيهثثا تثثؤمن لنهثثا البقر حظائر صياصي في والصل مآمنهم من أي

ؤن ؤم مم مه مصني ننيا فيهثثا تحصثثنوا الثثتي حصثثونهم ومن مآمنهم من ) يعني) نص
اا الله من يغنهم لم ذلك ولكن امثثش .انتهثثى... صياصثثيهم من أنزلهم شيئ

ن ف(( نعم يخالف ما نذ نق نو مم مفي   مه متب ملو نب مق ؤع بر ) تبمعنى) ((  قذ ف )) ال
اا أشد وهو رمى الرعب قلوتبهم في وضع قال لو يعني وضع قوله من وقع
أشثثد ) صثثار) (( قذ ف:  قثثال إذا لكثثن القلوب في صار الرعب أن أفاد

الخائف عن تسأل فل القلب في الخوف وقع وإذا الخوف تبمعنى والرعب
مثثن أحثثد ناداه لو حتى حقيقتها على المور يتصور ل نفر الشجر أن يظن

مثثن تبالعثثدو يفتثثك سثثلح من أشد ول ليقتله يناديه عدوه أنه ظن أصحاتبه
تبييالرعب ( نصرت:  والسثثلم الصثثلة عليثثه النثثبي قثثال ولهثثذا الرعب

كمثثا سثثيثبت المقاتثثل فثثإن واطمثثأن القلب ثبت إذا  أما) شهر مسنيرة
نيا:  تعثثالى الله قال نهييا ((  بي نن نأ مذي لليي منييوا ا نم نذا آ ؤم مإ متيي مقني لة نل نئيي متوا مف مب ؤث نفييا

مروا مك ؤذ نه نوا لل لرا ال مثني ؤم نك مك لل نع نن نل محو مل ؤف تعثثالى الله وذكر]45: )[النفال) مت
مر نأل (( القلثثوب تبثثه تطمئثثن ؤك مذ مه متب لليي بن ال مئيي نم ؤط مب نت ملييو مق ؤل : )[الرعثثد) ا

تبثثه ليثبثثت المطثثر تبثدر أهثثل علثثى أنثثزل اللثثه أن وجل عز الله وأخبر]28
اا السثلحة أشثد مثن الرعب أن والحاصل السكينة تبه وتكون القدام فتكث
ن ف(( تبالعدو نذ نق نو مم مفي   مه متب ملو نب مق ؤع بر لقا ال مري نن نف ملييو مت ؤق نن نت مرو مسيي ؤأ نت نو

لقا مري لا:  المؤلف قال )) نف (( المقاتلثثة وهثثم منهثثم ) تقتلثثون) (( فريق
نن مرو مس ؤأ نت لقا نو مري ونزلوا الحصار تبهم طال لما هم الذراري أي ) منهم) نف

تريييدون ( ميين:  قثثال خيرهم والسلم الصلة عليه الرسول حكم على
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سثثعد تبثثن معثثاذ حكم على ننزل أن نريد  قالوا) حكمه عل ى تنزلوا أن
اا عنه الله رضي سعد تبن معاذ وكان مثثا مثثثل سيفعل أنه فظنوا لهم حليف
رسثثول إلثثى فيهثثم شثثفع حيثثن اليهثثود من لحلفائه عبد الله تبن أتبي فعل
في وكان جاء لما عنه الله رضي سعد لكن وتركهم وسلم عليه الله صلى
النثثبي لثثه وضثثرب تبثثأكحله الحزاب في أصيب لنه المسجد في له خيمة
سثثيد لنثثه قريثثب مثثن ليعثثوده المسثثجد فثثي خيمة وسلم عليه الله صلى
الصثثلة عليثثه الرسثثول مسثثجد مثثن حمثثار علثثى جثثاء الوس سثثيد قومه

تبثأنهم والسثلم الصثلة عليثه النثبي فثأخبره الحصثار مكان إلى والسلم
إلثثى ويشثثير نافثثذ فيهثثم حكمثثي أو عليهثثم نافثثذ فقثثال" حكمثثي حكمثثوه
اا إليهم ويشير والسلم الصلة عليه الرسول رضثثوا كلهثثم نعم فقالوا أيض

لقييد"  فقال رضوا اليهود هؤلء وكذلك رضي والسلم الصلة عليه النبي
عظيمثثة محنثثة مقثثام " هثثذا لكئم لومة الله في تأخذه أل لسعد آن

" قال للحق مطاتبق صواب حكم عظيم تبحكم عنه الله رضي فيهم فحكم
" أموالهم مع وتغنم ذريتهم وتسب ى مقاتلتهم تقتل تبأن أحكم
اللييه تبحكييم فنيهييم حكمييت ( لقد:  والسلم الصلة عليه النبي فقال
تبثثأن والسثثلم الصثثلة عليثثه النثثبي أمثثر ثم)  سماوات سبع فوق من

والرجثال النسثثاء مثن الثثذراري وأما البالغون الرجال وهم مقاتلتهم تقتل
تبيثثن مثثا المدينثثة فثثي فقتلثثوا  تغنثثم والمثثوال تسثثبى فإنهثثا البثثالغين غير

الثثذين هثثم حكثثم علثثى تبنثاء واحد اليوم في قتلوا ثمانمائة إلى السبعمائة
لقا: ((  قوله معنى هو فهذا تبه رضوا مري نن نف ملو مت ؤق نن نت مرو مسيي ؤأ نت لقييا نو مري نف

( (
لقا((  قوله في المفعول قدم هنا  مري نن نف ملو مت ؤق فثثي المفعثثول ) وأخثثر) نت

نن(( :  قوله مرو مس ؤأ نت لقا نو مري الفواصثثل مراعاة ذلك من الفائدة ) فهل) نف
؟ معنوية فائدة هناك أن أما لفظية الفائدة فتكون فقط

:المران الطالب
. المران تبل : نعم الشيخ 

 ؟ سيان ليسوا اختلف تبينهم :الفريقان الطالب
؟ ذلك : كيف الشيخ

الرجثثال والول النسثثاء الخيثثر الفريثثق اختلف تبينهم : الفريقان الطالب
 ؟ فقط

. : ل الشيخ
؟...ليقاتلون الذين الثاني... الرجال هم الول : لن الطالب

8



...: الطالب
قثثدم فلهثثذا وأتبلثثغ أشثثد الول الحكم لن الظاهر هو هذا نعم : أي الشيخ

اا مفعوله عليثثه يمثثن رتبمثثا السثثير لن ذلثثك دون والثثثاني تقتلثثون ففريقثث
نن(( :  فقال تبإطلقه مرو مس ؤأ نت لقا نو مري هو الذي اللفظ مراعاة مع ) هذا) نف
(( البقرة سورة : في تعالى قال ولهذا اليات فواصل ، الفواصل مراعاة
لقا مري متبوا نف لذ لقا نك مري نف نن نو ملو مت ؤق كذتبتم (( ففريقا أو]70: )[المائدة) ني

لا اا للرسل التكذيب كان )) لما تقتلون وفريق المفعثثول فيه قدم شديد
  قوله على انتهت الحزاب قصة فهذه قتلهم في المفعول قدم كما

ؤم مك نث نر ؤو نأ نو ؤم ((  مه نض ؤر أ
ؤم ن مه نر نيا مد ؤم نو مه نل نوا ؤم نأ لضييا نو ؤر أ

ن ؤم نو نهييا نليي مئو نط )) نت
نن(( قريظة تبعد أخذت خيبر وهي تبعد نكا نو مه   لل نل ى ال ذل نع ةء مك ؤي لرا نش مدي نق

ؤم(( ]27: )[الحثثزاب) مكيي نث نر ؤو نأ ؤم نو مه نضيي ؤر أ
مفعثثولين تنصثثب ) هثثذه) ن

ؤم((  أرضثثثهم والثثثثاني الكثثثاف الول المفعثثثول مكيي نث نر ؤو نأ ؤم نو مه نضيي ؤر أ
)) ن

ؤم(( مه نر نيا مد نو وهثثي دار جمثثع الديار ؟ فرق تبينهما والديار الرض ) كيف)  
المتعثثة هثثي والمثثوال ذلثثك من أعم فهي الرض وأما والحياء المساكن
لضا((  ذلك وغير والدنانير والدراهم ؤر أ

ن ؤم نو نهييا نليي مئو نط زال مثثا ) يعنثثي) نت
النثثبي فثإن خيثبر أرض وهثثي سثترثونها ولكنكثم الن حتى وطأتموها تبعد

نن(( السادسة السنة في ذلك تبعد فتحها وسلم عليه الله صلى نكا نو مه   لل ال
نل ى ذل نع ةء مك ؤي لرا نش مدي نن((:  وقثثوله شثثيء يعجثثزه  فل)) نق نكييا نو مه   لليي ال
نل ى ذل نع ةء مك ؤي لرا نش مدي ولهثثذا تبثثه الفعثثل وقوع لتحقق المفعول  قدم)) نق
نن(( :  قال مه نكا لل نل ى ال ذل نع ةء مك ؤي لرا نش مدي تبعثثض يقثثول كما تقل  ول)) نق

خصصثثت قثثدير يشاء ما على قلت إذا لنك قدير يشاء ما على إنه الناس
حثثتى يشثثاءه لثثم والثثذي شاءه تبالذي تتعلق القدرة أن مع شاء تبما قدرته
. أعلم والله عليه قادر هو يشاءه لم الذي

 فقثثاموا) سنيدكم إل ى ( قوموا:  والسلم الصلة عليه الرسول قال 
صثلى النثبي أمثام وجلثس حماره من وأنزلوه سعد تبن معاذ سيدهم إلى
رضييوا هييؤلء ( إن:  والسلم الصلة عليه النبي فقال وسلم عليه الله
تبثثذلك أرضثثيتم إليهثثم فثثالتفت لهثثم  فقثثال) حكمييك إليي ى ينزلوا تبأن

فقثثال المسثثلمون فيثثه الخر الجانب إلى فالتفت نعم قالوا نافذ وحكمي
الصثثلة عليه الرسول إلى اتجه لما أنه إل ، نعم قالوا)  تبهذا ( أترضون

ال رأسه خفض والسلم فحكثثم وسثثلم عليثثه اللثثه صثثلى الله لرسول إجل
الله حكم ( إنه:  وقال والسلم الصلة عليه النبي أيده الذي الحكم هذا
 نعم ؟ هؤلء عدد كان فكم))  سموات سبع فوق من

9



... الطالب:
وكثثان ورسثثوله اللثثه وعثثدنا مثثا هذا قالوا الحزاب رأوا لما : قالوا الشيخ

. للمنافقين حصل كما والذعر الخوف يلحقهم أن الحال مقتضى
ورسوله الله وصدق قولهم في ورسوله لله تصديقهم كمال فوائدها ومن
: لقثثولهم تبألسثثنتهم تبثثذلك اليقثثان أظهثثروا ثثثم الله وعد ما شاهدوا فهم

) ) ورسوله الله (( وصدق
تبقثثولهم القثثرآن ختثثم مشثثروعية علثثى اليثثة تبهذه الجهال تبعض استدل 

اللثثه صثثدق وقلنثثا القثثراءة أكملنا إذا علينا تنكرون كيف فقالوا الله صدق
فما ؟ الله صدق قل ويقول ورسوله الله وصدق يقول الله أن مع العظيم

 ؟ الشبهة هذه عن الجواب هو
...التلوة انتهاء عند الله صدق قل يقل لم أنه : الجواب الطالب
تبثثل ورسثثوله اللثثه صدق أحد يقول أن ننكر ل نحن نقول نعم : أي الشيخ

لثثم مثثن وأن ورسثثوله اللثثه صثثدق النسثثان يقول أن اليمان من أنه نرى
عثثز اللثثه علثثى الثنثثاء هثثذا نجعل أن ننكر لكننا كافر فهو هذه عقيدته تكن
اللثثه تبشثثريعة أعلثثم نحن هل ، يرد لم أنه مع التلوة من النتهاء عند وجل
اا ؟ الله شريعة تطبيق على منه أحرص نحن وهل الله رسول من وإذا أتبد
عنثثد يقثثول كثثان فثثإذا حثثذوه نحثثذوا أن علينثثا الواجب فإن كذلك يكن لم

يقولهثثا ل كان وإذا والرأس العين على نقولها فإننا الله صدق تلوته انتهاء
اا فقولوها ذلك مشروعية تعتقدون كنتم إذا لهم ونقول نقولها فل في أيض

الله صدق قولوا تكبروا أن قبل الصلة في القراءة من انتهيتم إذا الصلة
لهثثؤلء دليثثل ل أنه المهم الصلة خارج منها أفضل الصلة في التلوة لن
. الية هذه مثل في

اا يزداد المؤمن أن الكريمة الية فوائد من  الكونيثثة اليات رؤية عند إيمان
لا إل زادهم (( وما:  لقوله والشرعية لا إيمان ).) وتسلنيم

يقولثثون الثثذين أهل السنة والجماعة مذهب صحة أو تقرير فوائدها ومن
تباعتبثثار تباعتبارات اليمان زيادة أن ذكرنا وقد كذا وينقص يزيد اليمان إن

المتاتبعثثة وتباعتبثثار فيه الخلص وتباعتبار العمل صحة وتباعتبار اليقين قوة
العتبثثارات هذه كل نفسه العامل وتباعتبار والسلم الصلة عليه للرسول

الصثثلة عليثثه فثثإتبراهيم اليقين قوة تباعتبار ؟ الول هو ما اليمان تبها يزيد
ذب ((:  قال والسلم مني نر مر نف نأ ؤني مي نك ؤح نت ى مت ؤو نم ؤل نل ا ؤم نقييا نليي نو ؤن نأ مم ؤؤ متيي

نل نليي ى نقييا ؤن نتب مكيي نل لن نو مئيي نم ؤط نني مبييي مل ؤل الخثثبر فليثثس]260: )[البقثثرة) نق
لكنثثك تبه آمنت الشيء وجود عن الثقة تمام تبه تثق من أخبر لو كالمعاينة
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اا أقوى ذلك صار تبعينك رأيته إذا . العمل تفاضل تباعتبار كان إيمان
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